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A gyakorlatot a La Xixa Teatre fejlesztette ki  
Arnol és Amy Mindell folyamatorientált pszichológiája alapján

ÖNÉSZLELÉS

CÉLOK

 � Tudatosítsuk magunkat, és azt, ahogy másokat látunk.  
 � Megérteni és felfedezni a saját magunkról alkotott képet.
 �  Megvizsgálni, hogyan befolyásolja az önészlelésünket az, ahogy másokhoz viszonyulunk. 

RÉSZTVEVŐK

Minimum: 6 fő

Maximum: 30 fő

Javasolt: 16 fő

KELLÉKEK

Személyes  
workshop esetén:  
egy tükör vagy egy mobiltelefon. 

Papír és filctollak  
(annyi, hogy minden 
résztvevőnek jusson).

ÁTTEKINTÉS

A gyakorlat rámutat arra, hogy az, ahogyan saját magunkat észleljük, kulcsfontosságú annak a megértésében, 
hogy viszonyulunk másokhoz. Segít abban, hogy megvizsgáljuk a már ismert a jellemzőinket, és felfedezzünk eddig 
ismeretleneket.

MEGVALÓSÍTÁS

A gyakorlat végezhető online, személyesen közösségi távolságtartással (járványügyi előírásoknak megfelelve), vagy 
személyesen fizikai kontaktussal.

IDŐTARTAM

60 perc
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GYAKORLAT LÉPÉSEI

A gyakorlatot egyénileg végzendő, beszéd nélkül.  
1. Arra kérjük a résztvevőket, hogy nézzék magukat a tükörben (képernyőn), és találjanak négy olyan részletet 

magukon, amit jól ismernek, és négy olyan új dolgot, aminek eddig nem szenteltek figyelmet . Kérjük meg 
őket, hogy írják le ezeket. 

2. Megkérjük a résztvevőket, hogy válasszanak ki két ismert és két eddig ismeretlen részletet magukkal 
kapcsolatban, és kapcsolják össze ezeket valamivel az életükben: a jelen helyzettel, egy hangulattal vagy egy 
lelkiállapottal, személyiségi jellemzővel stb. 

3. Most kérjük meg őket, hogy válasszák ki a négy közül azt, amit a legkevésbé szeretnek.
4.  Adjunk egy percet, hogy kapcsolatba lépjenek ezzel az érzelemmel. Kérjük meg, hogy írják le az érzéseiket. 
5. Ezután azt kérjük tőlük, hogy alkossanak egy képet (egy szobrot a testükkel) erről az érzelemről. Majd a képet 

megtartva, nézzenek körbe a többieken. Adjunk erre néhány másodpercet, azután engedjük el a képeket.  
6.  Most arra kérjük a résztvevőket, hogy fogjanak egy papírlapot, és rajzoljanak rá valamit ezzel az érzelemmel 

kapcsolatban (ez lehet akármilyen firkálmány is). Azután adjanak hozzá egy szót is a rajzhoz.  
7. Ezután kérjük, hogy mutassák fel a papírjukat, és adjunk egy percet arra, hogy mindenki megfigyelje a rajzokat.
8. Kérjük meg őket, hogy térjenek vissza a négyes listájukhoz, és válasszák ki azt a jellemzőt, ami a legjobban 

tetszik nekik közülük. 
9. Ismételjük meg a gyakorlatokat a 4-től a 7. lépésig.
10. Választható: arra kérjük a résztvevőket, hogy térjenek vissza az 5. lépésben megalkotott szoborhoz, és lassan 

mozogva alakuljanak át azzá, amit 9. lépésben választottak, jelenítsék meg azt az érzelmet, amit a legjobban 
kedvelnek magukkal kapcsolatban. A megbeszélés során kérdezzük meg, hogy amikor lassan átalakultak egyik 
szoborból a másikká, éreztek-e valamilyen változást. Üljünk körbe a megbeszéléshez.  

A GYAKORLAT MEGBESZÉLÉSÉHEZ JAVASOLT KÉRDÉSEK

 � Mi volt könnyű, és mi volt nehéz számodra a gyakorlat során? 
 � Felfedeztetek valami újat magatokkal kapcsolatban? Ha igen, mit? 
 � Felfedeztetek valami újat azzal kapcsolatban, ahogyan saját magatokat észlelitek. Ha igen, mi volt azt?
 � Hogy érzitek, milyen módon befolyásolja az önészlelésünket az, ahogyan másokhoz kapcsolódunk? 

TIPPEK ÉS JAVASLATOK

 � Ez a gyakorlat kihívást jelenthet néhány résztvevő számára. Ha bárki bizonytalannak tűnik, bátorítsuk arra, 
hogy lazítson, és kísérjük őt végig az egyes lépéseken. 
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ÖNÉSZLELÉS


